
  

  2022تصدر حكومة كندا البیان االقتصادي لخریف عام 
  جعل الحیاة میسورة التكلفة وبناء اقتصاد یصلح للجمیع

 

2022تشرین الثاني   وزارة المالیة الكندیة   أوتاوا، أونتاریو  3 

 .2022بیان الخریف االقتصادي لعام  المالیة،السیدة كریستیا فریالند، نائبة رئیس الوزراء ووزیرة  سعادة أصدرت الیوم

لمساعدة  الكندیین. دعم یحدد البیان خطة الحكومة لمواصلة إدارتھا السلیمة لالقتصاد من أجل العالمي،وسط عدم الیقین االقتصادي 
شخاص الذین ھم في أمس تقدم الحكومة دعًما لأل ،كاونتر الدفعمثل ارتفاع األسعار عند  المتزایدة،العائالت على التعامل مع التكالیف 

بما في ذلك من خالل مساعدة الناس على  الجمیع،كما أنھا تمضي قدًما في خطة الحكومة الشاملة لجعل اإلسكان في متناول  الحاجة إلیھ.
مع  دھرویضع خطة طموحة لتقویة الصناعة وبناء اقتصاد مز االدخار لشراء منزل ومن خالل اتخاذ إجراءات صارمة ضد تقلیب المنازل.

 في جمیع أنحاء البالد وعبر االقتصاد. والوظائف،فرص خلق ال

كندي  400000یعمل  -ساسي: معدل بطالة بالقرب من أدنى مستوى قیاسي لھ أیواجھ االقتصاد الكندي ریاًحا معاكسة عالمیة من موقع قوة 
أدنى نسب صافي و ،أتصنیف ائتماني ثالثي  العام،ھذا  السبعمجموعة وھو أقوى نمو اقتصادي في  الوباء،الیوم أكثر مما كان علیھ قبل 

 الدین والعجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة السبع.

وخفض نسبة الدین الفیدرالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي على المدى 19-كوفیدحل العجز المرتبط بـ -الركیزة المالیة للحكومة الفیدرالیة 
من المتوقع أن تنخفض نسبة الدین الفیدرالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بشكل مستمر وھي على مسار  دون تغییر. ال تزال -المتوسط 

 .2022ھبوطي أكثر حدة مما ھو متوقع في میزانیة 

 اقتباس

 اقتصاد یوفر وظائف جیدة ویجعل الحیاة في متناول الكندیین. -للجمیع  یصلح"یركز بیان الخریف االقتصادي الیوم على بناء اقتصاد 
  فإن االستثمارات التي نقوم بھا الیوم ستجعل كندا أكثر استدامة وازدھاًرا لألجیال القادمة ". المعاكسة،حتى ونحن نواجھ الریاح العالمیة 

  لیةسعادة السیدة كریستیا فریالند نائبة رئیس الوزراء ووزیرة الما

  حقائق سریعة
 ما یلي: 2022تشمل اإلجراءات الجدیدة المقترحة في البیان االقتصادي لخریف عام  •

 
 :في متناول الجمیعمیسورة و. جعل الحیاة 1
إنشاء مزایا جدیدة للعمال في كندا ربع سنویة  والمتدربین؛اإللغاء الدائم للفوائد على القروض الفیدرالیة للطالب  •

في وقت  المنخفضة،مع مدفوعات مسبقة تلقائیة إلعادة المزید من األموال إلى جیوب عمالنا ذوي األجور 
 أقرب؛

بما في ذلك إنشاء حساب ادخار جدید لمنزل  المتناول،تحقیق الركائز األساسیة لخطة الحكومة لجعل اإلسكان في  •
والتأكد من أن أصحاب  مرة،ومضاعفة االئتمان الضریبي لمشتري المنازل ألول  الضرائب،أول معفى من 

 و، ؛العادلالعقارات یدفعون نصیبھم 
 تخفیض رسوم معامالت بطاقات االئتمان للشركات الصغیرة. •

 

 . االستثمار في الوظائف والنمو واالقتصاد الذي یصلح للجمیع:2
إطالق صندوق النمو الكندي الجدید الذي سیساعد في جلب ملیارات الدوالرات من االستثمارات الخاصة الجدیدة  •

 جیدة؛وخلق وظائف  اقتصادنا،وتنمیة  انبعاثاتنا،إلى كندا المطلوبة لتقلیل 
ضریبیة استثماریة كبیرة للتكنولوجیات النظیفة والھیدروجین النظیف التي ستساعد على خلق  تقدیم ائتمانات •

 الصافي؛وظائف جیدة وتجعل كندا رائدة في التحول 
 كندا؛تنفیذ ضریبة جدیدة على عملیات إعادة شراء األسھم من قبل الشركات العامة في  •



  

مار في تیار وظائف مستدام جدید لبرنامج االتحاد للتدریب إنشاء مركز التدریب على الوظائف المستدامة واالستث •
 واالبتكار لتزوید العمال بالمھارات المطلوبة للوظائف الجیدة في الوقت الحاضر والمستقبل.

 
 

 ةمنتجات ذات صل
 

 2022البیان االقتصادي لخریف عام  •
 كلمة نائب رئیس مجلس الوزراء  •
 خلفیة: جعل الحیاة میسورة التكلفة  •
 خلفیة: جعل اإلسكان میسور التكلفة  •
 خلفیة: الوظائف والنمو واالقتصاد الذي یعمل للجمیع •
 خلفیة فنیة: صندوق كندا للنمو •

 
 الروابط 

 
• 2022-Report 2021Annual Financial  
• Affordability Plan 
• Legislation to double the GST Credit for six months receives Royal Assent 
• Government of Canada introduces legislation to make life more affordable for Canadians 
• Legislation to grow Canadian economy and make life more affordable receives Royal 

Assent 
• Prime Minister outlines government’s Affordability Plan for CanadiansDeputy  

 
  جھات االتصال

 
 یمكن لوسائل اإلعالم االتصال بـ:

 
 أدریان فوبشاس
 سكرتیر صحفي

  مكتب نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر المالیة
Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 

 
 

 اإلعالمیةلعالقات ا
 الكندیةوزارة المالیة 

mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 

 
 استفسارات عامة

 2292-712-833-1الھاتف: 
 3230-369-613الھاتف النصي: 

financepublic-financepublique@fin.gc.ca  
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/annual-financial-report/2022.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/services/affordability-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/10/legislation-to-double-the-gst-credit-for-six-months-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/09/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-life-more-affordable-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/deputy-prime-minister-outlines-governments-affordability-plan-for-canadians.html
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